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 Rozwój systemów komunikacji oraz coraz większe znaczenie czasu, jako jednego z kluczowych 

elementów podejmowania decyzji zarz ądczych w przedsiębiorstwie, wymaga od menadżerów i osób 

zarządzających przedsiębiorstwem poszukiwania co raz to nowych metod optymalizacji zarówno kosztów 

bezpośrednich funcjonowania formy, jak też optymalizacji czasu potrzebnego do przepływu informacji 

pomiędzy przedsiębiorstwem, a jego kontrahentami i pracownikami. 

 Ostatnie zmiany w przepisach dotyczących wymogów stawianych dokumentom sprzedaży 

wprowadzają bardzo ważną i od dawna oczekiwaną zmianę – uproszczenia zasad wystawiania i przesyłania 

faktur w formie elektronicznej.  

Jeszcze kilka miesięcy temu, aby faktura wystawione i przesłana w formie innej niż papierowa, mogła byd 

dokumentem wiążacym dla obu stron transakcji, należało spełnid szereg wymagao, na które z różnych 

względów nie mogli sobie pozwolid wszyscy przedsiębiorcy. Przede wszystkim dokumenty taki, musiały byd 

przesyłane za pomocą specjalnych systemów teleinformatycznych oraz podpisywane przy użyciu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, 

zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej 

(Dz.U. Nr 249, poz. 1661) wprowadza szereg zmian, dzięki którym wystawianie oraz przesyłanie tzw. e-faktur 

staje się prostsze i mniej kosztowne niż dotychczas. 

 

Niniejszy poradnik ma na celu przybliżyd Paostwu warunki, jakie należy spełnid, aby prawidłowo i w zgodzie z 

prawem wystawiad i przesyład faktury elektroniczne. 

 

Życzymy miłej lektury  

 

Zespół  

Biura Rachunkowego BMGM 
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Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, 

zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej 

(Dz.U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1661) – zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie faktur elektronicznych”. 

Tekst dostępny na stronach internetowych ISAP Sejmu RP (do podbrania tutaj) oraz w załączniku do niniejszego 

poradnika. 

Czym jest e-faktura? 

Co do zasady faktura elektroniczna musi zawierad wszelkie dane obowiązkowe dla faktury wystawionej w 

formie papierowej. Elementy te wskazane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. 

w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy 

towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U z 2011 r. 

Nr 68 poz. 360). Przede wszystkim, zarówno faktura elektroniczna, jak i faktura papierowa, musza zawierad: 

1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; 

2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy; 

3) numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”; 

4) dzieo, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również 

datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podad na fakturze miesiąc i rok 

dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury; 

5) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; 

6) miarę i ilośd sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług; 

7) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); 

8) wartośd towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartośd sprzedaży 

netto); 

9) stawki podatku; 

10) sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki 

podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; 

11) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące 

poszczególnych stawek podatku; 

12) kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem. 

Należy pamiętad także o tym, że przepisy cytowanego rozporządzenia przewidują dodatkowe elementy dla 

faktur korygujących, faktur zaliczkowych oraz faktur wystawianych przez określone podmioty lub 

dokumentujących określone transakcje gospodarcze. 

 

http://www.bmgm.eu/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102491661
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Jak widad, przepisy nie przewidują obowiązku oznaczania faktur pieczęcią sprzedawcy oraz podpisem osoby 

wystawiającej dokument
1
. Wszystkie pozostałe elementy stawiane fakturą VAT można nanieśd na dokument w 

momencie sporządzania go przy użyciu aplikacji komputerowej. 

 Istotną cechą różniącą e-fakturę od faktury papierowej jest jej rzeczywista postad. O ile faktury 

tradycyjne mają postad wydruku komputerowego (lub ręcznie wypełnionego formularza) o tyle e-faktura jest 

dokumentem elektronicznym (ciągniem znaków zapisanych w formacie, umożliwiającym odczytanie 

dokumentu przy pomocy określonego programu kmputerowego). Należy 

pamiętad, że o fakturze elektronicznej możemy mówid tylko w przypadku, 

gdy mam ona postad zapisu komputerowego. Sam zaś wydruk e-faktury nie 

będzie miał już tych cech. Podobnie jak w przupadku faktury papierowej jej 

komputerowy obraz (np. skan) nie jest fakturą (tylko obrazem faktury), tak 

w przypadku faktur elektronicznych ich forma papierowa będzie jedynie 

obrazem (papierowym) właściwej faktury elektronicznej. 

Jakie należy spełnić warunki? 

Samo zliberalizowanie przepisów dotyczących faktur elektronicznych nie oznacza oczywiście, że dokumentom 

takim nie są stawiane żadne wymagania szczególne. Poza wspomnianymi powyżej warunkami stawianymi 

wszystkim fakturą, e-faktury muszą spełnid jeszcze kilka dodatkowych warunków. 

 Przede wszytskim zgodnie z paragrafem 3 rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych, aby móc 

przesyład faktury w formie elektronicznej należy uzyskad akceptację takiej formy komunikacji od kontrahenta 

(nabycy usług). Akceptacji takiej dokonuje się w formie pisemnej, bądź elektronicznej. Ważnym jest, aby 

„akceptacja” zawierała uzgodnienie istotnych warunków takiego sposobu przesyłania aktur, w szczególności 

określała strony, które dokonują porozumienia oraz wskazywała sposób przesyłania faktur. W załączeniu 

niniejszego poradnika znajdą Paostwo przykładowy wzór forularza akceptacji przesyłania faktur w formie 

elektronicznej. 

Należy pamiętad, iż „akceptacja” może zostad cofnięta, a co za tym idzie podatnik wystawiający i przesyłający 

faktury w formie elektronicznej traci to uprawnienie (względem kontrahenta cofającego „akceptację”) z dniem 

następującym po dniu otrzymania zawiadomienia o cofnięciu „akceptacji” (przepisy dopuszczają określenie 

innego terminu wygaśnięcia „akceptacji”). 

 Wskaząc ponadto należy, iż przesyłanie faktur drogą elektroniczą oznacza przesyłanie ich w sposób, 

który umożliwi dalsze ich przechowywanie także w formie elektronicznej. Dlatego też w większości przypadków 

przesyłanie faktur w za pomocą faksu nie jest uznawane za przesłanie faktury droga elektroniczą – pomimo, iż 

sama transmisja dokonywana jest za pomocą elektronicznych łączy telefonicznych to jednak po ich otrzymaniu 

kontrahent dokonuje wydruku takiej faktury, a tym samym nie zapewnia możliwości ich przechowywania w 

formie elektronicznej. 

                                                                 
1 Dla celów ułatwienia komunikacji kontrahenta z wystawcą faktury zalecamy, aby na fakturze wskazane było jaka osoba wystawiła fakturę 
(np. poprzez wpisanie w miejscu przeznaczonym na podpis imienia i nazwiska osoby, która z ramienia sprzedawcy ma prawo do 
wystawiania faktur) 

Obecnie przepisy 

podatkowe nie wymagają, 

aby dany egzemplarz 

faktury był oznaczony jako 

oryginał lub kopia.  

http://www.bmgm.eu/
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 Drugim, ważnym kryterium jakie musi spełnid e-faktura, jest zapewnienie autentyczności pochodzenia 

faktury i integralności jej treści. Chodzi przede wszystkim o to, aby zapewnid, że faktura, którą otrzyma 

kontrahent miała postad elektroniczą, której odbiorca nie będzie mógł zmienid (lub dokonanie takiej zmiany 

będzie utrudnione i pozostawi ślad ingerencji osób trzecich). Warunek ten uważa się za spełniony, w 

szczególności jeżeli faktura zostanie przesłana przy użyciu: 

1) bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o 

podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanego za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, lub 

2) elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych 

elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur 

gwarantujących autentycznośd pochodzenia faktury i integralnośd jej danych.  

Jednakże ujęcie w treści przepisów słowa „w 

szczególności” oznacza, iż wskazane warunki nie są 

jedynymi dopuszczalnymi. Podatnik może przyjąd inne 

rozwiązanie o ile spełniony zostanie warunek 

zapewnienia jej autentyczności i integralności treści. 

 

 

 

Przyjmuje się, iż wygenerowanie przez sprzedawcę 

faktury elektronicznej w postaci pliku PDF
2
 (Portable 

Document Format), a następnie przesłanie jej w takiej 

postaci za pomocą drogi elektronicznej (e-mail, portal 

wymiany danych) do odbiorcy jest zgodne ze 

znowelizowanymi przepisami. Ważne, aby zarówno 

format pliku oraz droga „transmisji” zostały określone w 

dokumencie „akceptacji” tej formy przesyłania faktur. 

Dotyczy to w szczególności adresów e-mail z którego 

będzie wysyłany dokument oraz adresu odbiorcy, na 

który faktura ma zostad wysłana. 

 

 

                                                                 
2 PDF jest formatem pliku, który w znacznym stopniu zapewnia integralnośd danych w nim zawartych, a w szczególności uniemożliwia 
użytkownikowi ingerencję w treśd dokumentu. Obecnie większośd programów służących do wystawiania faktur umożliwia bezpośrednie 
generowanie faktury w formie pliku PDF. Także przy wykorzystaniu powszechnie znanego programu typu Word czy też Excel (lub ich 
bezpłatnych odpowiedników) jest  możliwe wygenerowanie obrazu dokumentu w formie PDF.  

e-FAKTURA: 

-zawiera elementy, wymagane przez ustawę o 

podatku od towarów i usług oraz przepisy 

wykonawcze (w szczególności rozporządzenie 

Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku 

niektórym podatnikom, wystawiania faktur, 

sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i 

usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia 

od podatku od towarów i usług  

(Dz.U z 2011 r. Nr 68 poz. 360) 

-została wystawiona w oparciu przedłożoną przez 

odbiorcę „akceptację” przesyłania faktur droga 

elektroniczną; 

-ma postad zapewniającą integralnośd jej danych 

-została przesłana drogą elektroniczną (np. e-mail) 

-jest przechowywana w sposób zapewniający 

integralnośd jej danych i łatwośd odszukania (z 

podziałem na okresy sprawozdawcze) 

http://www.bmgm.eu/
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Przechowywanie e-faktur 

Faktury przesłane drogą elektroniczną są przechowywane w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny 

sposób zapewniający: 

1) autentycznośd pochodzenia, integralnośd treści i czytelnośd tych faktur od momentu ich wystawienia do 

czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego; 

2) łatwe ich odszukanie; 

3) organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

bezzwłoczny dostęp do faktur. 

 

 Co do zasady przyjmuje się, iż faktury przesłane w formie elektronicznej powinny byd przechowywane 

w takiej samej formie (tj. formie elektronicznej) np. na dysku komputera lub zewnętrznych nośnikach informacji 

(płyty CD/DVD, zewnętrzne dyski komputerowe itp.). Ważne jest, aby zapewnid bezpieczeostwo 

przechowywanych danych i zachowad format dokumentu (uniemożliwiający ingerencję w jej treśd). Nie istnieją 

przeszkody, aby dla celów ułatwienia pracy dokonad wydruku takiego dokumentu (np. dla celów przekazania 

ich do działu rachunkowości, controlingu, płatności) lecz należy pamiętad, że podatnik obowiązany jest do 

przechowywania oryginału faktury (pliki elektronicznego) przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia 

zobowiązania podatkowego (obecnie 5 lat). 

 

Korekta faktury elektronicznej 

 Przed nowelizacją przepisów dotyczących faktur elektronicznych, korekty faktur elektronicznych 

musiały byd dokonane w tej samej (elektronicznej) formie. Obecne przepisy rozporządzenia Ministra Finansów 

nie przewidują takiego wymogu. Dlatego też korekta faktury może zostad wystawiona zarówno w formie 

elektronicznej, jak tez formie papierowej. 

Należy pamiętad, iż w przypadku faktur korygujących, w wyniku których obniżeniu ulega kwota należnego 

podatku VAT (korekta faktury sprzedaży na minus) przepisy podatkowe wymagają otrzymanie przez wystawcę 

faktury potwierdzenia otrzymania korekty przez odbiorcę. 

W przypadku e-faktur zasadne wydaje się rozwiązanie, w którym korekta faktury wysyłana jest droga 

elektroniczną (np. emailem), a następnie kontrahent przesyła potwierdzeni (faksem lub droga emailową), iż 

fakturę korygującą (elektroniczną) otrzymał. Należy jednak pamiętad, aby zachowad potwierdzenie odbioru 

faktury korygującej. 

 

 

 

Opracowanie 

Marcin Wyrzykowski 

wyrzykowskim@bmgm.eu  

  

http://www.bmgm.eu/
mailto:wyrzykowskim@bmgm.eu
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W przypadku dodatkowych pytao lub chęci uzyskania opinii na temat przyjętego bądź 

planowanego systemu przesyłania faktur droga elektroniczną, zapraszamy do kontaktu z naszym 

biurem. Nasz zespół księgowych oraz współpracujących z nami firm zajmujących się obsługą 

techniczno-informatyczną  jest do Paostwa dyspozycji – doradzimy, podpowiemy i pomożemy w 

każdej sytuacji. 

 

 Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą dostępnych programów komputerowych 

służących zarządzaniu przedsiębiorstwem, w tym programów do wystawiania i przesyłania faktur 

droga elektroniczną. Szczegółowe informacje znajdą Paostwo na naszej stronie internetowej 

www.bmgm.eu oraz kontaktując się z nami pod adresem e-mail: bmgm@bmgm.eu. Nasi 

współpracownicy zapewniają możliwośd przetestowania, zakupu niezbędnego oprogramowania, a 

także zapewnią Paostwu kompleksową usługę serwisową. 

 

http://www.bmgm.eu/
http://www.bmgm.eu/
mailto:bmgm@bmgm.eu
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Załącznik nr 1  
– wzór akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną 
 

Dane wystawcy 

„akceptacji” 

Miejscowośd, data 

  

  

 

 

 

 

Niniejszym akceptujemy przysyłanie, przez ……………………………………… faktur VAT w formie elektronicznej, w 

związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r.  w sprawie przesyłania faktur w formie 

elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu  lub organowi 

kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661).  

 

Zgodnie z ustaleniami faktury będą przesyłane: 

-w formie pliku PDF 

- z adresu: adres@adresdostawcy.pl 

-na adres: adres@adresodbiorcy.pl 

 

Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpid w drodze pisemnej lub 

elektronicznie na adres:  adres@adresdostawcy.pl  

 

W przypadku otrzymania faktury korygującej zobowiązuję/emy się do przesłania wystawcy potwierdzenia 

otrzymania przedmiotowej korekty w formie: zwrotnej wiadomości e-mail (na adres 

adres@adresdostawcy.pl), faksu (na numer 76123-43-34) lub automatycznego potwierdzenia otrzymania 

wiadomości (potwierdzenie za pomocą programu pocztowego) 

 

(ewentualne dodatkowe uzgodnienia) 

 

 

 

 

……………………………………… ………….……………………………………… 

Podpis akceptującego Podpis przyjmującego akceptację 

 

 

http://www.bmgm.eu/
mailto:adres@adresdostawcy.pl
mailto:adres@adresodbiorcy.pl
mailto:adres@adresdostawcy.pl
mailto:adres@adresdostawcy.pl
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Załącznik nr 2 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) 
z dnia 17 grudnia 2010 r. 

w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich 
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu 

lub organowi kontroli skarbowej2) 
 

Na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, 

poz. 535, z późn. zm.
3)

) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób i warunki przesyłania faktur w formie elektronicznej; 

2) zasady przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej 

faktur przesyłanych drogą elektroniczną. 

 

§ 2. 1. Ilekrod w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) autentyczności pochodzenia faktury – rozumie się przez to pewnośd co do tożsamości dokonującego dostawy 

towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury; 

2) integralności treści faktury – rozumie się przez to, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna 

zawierad faktura. 

2. Autentycznośd pochodzenia i integralnośd treści faktury są zachowane, w szczególności, w przypadku 

wykorzystania: 

1) bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o 

podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.
4)

), weryfikowanego za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, lub 

2) elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych 

elektronicznych
5)

, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur 

gwarantujących autentycznośd pochodzenia faktury i integralnośd jej danych. 

 

§ 3. 1. Faktury mogą byd przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie 

elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury, 

zwanej dalej „akceptacją”. 

2. Akceptacja albo jej cofnięcie może byd wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

3. W przypadku cofnięcia akceptacji przez odbiorcę faktury wystawca faktury traci prawo do przesyłania temu 

odbiorcy faktur w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał powiadomienie od 

odbiorcy o cofnięciu akceptacji, chyba że strony uzgodnią inny termin utraty przez wystawcę prawa do 

przesyłania faktur w formie elektronicznej, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 
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§ 4. Faktury mogą byd przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem zapewnienia autentyczności 

pochodzenia i integralności treści faktury. 

 

§ 5. W przypadku przesyłania temu samemu odbiorcy jednocześnie kilku faktur w formie elektronicznej dane 

wspólne dla poszczególnych faktur mogą zostad podane tylko raz, o ile dla każdej faktury są dostępne wszystkie 

te dane. 

 

§ 6. Faktury przesłane drogą elektroniczną są przechowywane w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny 

sposób zapewniający: 

1) autentycznośd pochodzenia, integralnośd treści i czytelnośd tych faktur od momentu ich wystawienia do 

czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego; 

2) łatwe ich odszukanie; 

3) organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

bezzwłoczny dostęp do faktur. 

 

§ 7. Faktury przesłane w formie elektronicznej mogą byd przechowywane w formie elektronicznej poza 

terytorium kraju pod warunkiem zapewnienia organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za 

pomocą środków elektronicznych, dostępu on-line do tych faktur. 

 

§ 8. Faktury przesłane w formie elektronicznej i przechowywane w tej formie udostępniane są organowi 

podatkowemu i organowi kontroli skarbowej w trybie umożliwiającym tym organom bezzwłoczny ich pobór i 

przetwarzanie danych w nich zawartych. 

 

§ 9. Akceptacja na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, wyrażona na podstawie 

dotychczasowych przepisów, zachowuje ważnośd na potrzeby stosowania § 3 ust. 1. 

 

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz 

przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi 

podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119). 

 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 

 

Minister Finansów: w z. W. Szczuka 

 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia w zakresie swojej regulacji wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 

listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.). 
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3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 

2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 

888 i Nr 209, poz. 1320, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666 oraz z 2010 r. Nr 

57, poz. 357, Nr 75, poz. 473, Nr 107, poz. 679, Nr 226, poz. 1476, Nr 238, poz. 1578 i Nr 247, poz. 1652. 

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 

r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 

1228. 

5) Umowa w sprawie europejskiego modelu EDI została opisana w art. 1 zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 19 października 1994 r. nr 

1994/820/WE dotyczącego aspektów prawnych elektronicznej wymiany danych (Dz. Urz. UE L 338 z 28.12.1994, str. 98). 
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